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Eemesting van den grond. 
Slot. 

Evennls het nu gaat met de menschen en 
dieren zal het ogk wel zgn met de planten, 
schrijft de beer v. M. in de Indische Gids, en 
dit is dan ook wel aanteuemen. 

Daar waar een plant steeds goed gevoed 
wordt en daardoor krachtig en spoedig op
O'J."Oeit wordt zii tevens ook beter bestand te-
e ' ~ . 
gen de invloeden van bet klmmat en voor-
komende ziekten, terwijl eene plant op schra
len bodem voortlevende in de meeste gevallen 
daaronder bezwijken zal. 

Op de :.neeste koffielanden wordt de grond 
in de eerste 10 a 20 jaren niet bemest, 
dao.r men over het algemeen van oordeel is 
dat dien in de eerste tijclen cl11araan geeu be
hoefte heeft, terwijl men steeds voortgaat de
zelve jaarlijks 3 a 4 maal om te werken. 
Eerst wanneer na ve~·loop van jaren de grond 
rijkel~k heeft >oortgebracht, zijn productief 
vermoO'en begint te minderen, de planten gaan 
kwijne;_ of aan ziekten oilderhevig raken, 
eerst dan, maar clan ook meestal te laat, be
gint men er aau te denken den grond spaar
za.am ti:Jrug te geven, wat men daaraan ge
durende lange jaren 1mttrokken heeft. 

En ware die mest dan nog maar goed ! 
Een immenraapsel van dierlijken afval, 

bladeren en allerlei vuila.is, dat maanden lang 
in de desas verspreid, door regen PD zonne
hitte van al zijne werkzame bestanddeelen be
roofd is en voor de planten, als voedsel niet 
de minste waarde bezit. 

Die .uitgeloogde en duurbeta~lde stof wordt 
bovendien, aannemende dat die zoogenaamde 
mest a.an de vereischten eener goede mestspe
cie voldeed, niet eens in de vereischte hoeveel
heid toegevoegd. 

Die mest, wordt middels handen vol geld, 
van de kampongbewoners opgekocht; terwijl 
:men al hetgeen wat tot de verkrijging eener 
goede meststof op de onderneming zel ve be
vorderlijk en voorhanden is, la.at verloren gaan. 

Om tot e~ne goede en doelmatige mestza
melinO' en bereiding te geraken, zoude eene 
goede 

0 

overdekte mestbak, door middel van 
overdekte goten in verbinding met de stallingen 
d~r paarden, koeien, latrines enz. wenschelijk 
zyn. 

In dien mestbak wordt bovenclien alle vuil 
verzameld dat de onderneming l1plevert, het 

F e u i 11 e t o n. 
Het vrouwtje van Mozart. 

(Slot.) 

- Het is goed gegaan papa! riep hij den oude 
toe. De Don Ju,an van Mozart begint in den smaak 
te vallen. Bij de eerste uitvoering van deze opera 
te Weenen, den 7cn Mei van dit jaar, wilde men er 
niet aan, men maakte hijvoegselen, veranderde som
mige aria's - zij beviel nog maar altijd niet. Keizer 
Jozef zelf zeide: De opera is goddelijk, misschieo nog 
mooier dan de Figaro, maar dat is geen kost voor 
de ooren van mijn Weener volk ! De scbrijver van 
den tekst zeide Mozart: Wij moeten het Weener 
publiek den tijd laten om zich aan die muziek te ge
wennen. Hij had gelijk; de herhaalde, veelvuldige, 
uitvoeringen bracbteo een ommekeer te weeg, en de 
laatste maal oogstte Mozart den scbitterendsten bij
val in. Ik heh hem oak over u gesproken. Hij laat 
u gt'oeten en stuw·t u iets, dat zek.er veel geuoeg<?n 
zal cloi>n. en dat ik dadelijk zal hinnenbreogeo. Dach 
neem vooraf een klcin aandenken van mij aan. 

Dij deze woorden haalde hij een blaadje muziek 
te voorsch\;n, eeo liedje, met -opscbrift: i:Aan mijo 
viooltje" waarvan de eerste woorden luidden: ,,Er 
stond el:lns een viooltje op de weide." 

De Soerakt.H•ttuche Coru·ant ver&chijnt Advertentiekosten behalve het zegel voor 
dl'iemaal '$weeks: Dinsdti.qs, Donderdags en elke 10 woordcn voor 2 plaatsingen f 1.-
Zaterda.qs, uitgezonr!erd feestdageo. I elke volgende pla11tsing de helft. 

overschietende grns der stallen, aanve~gsel, 
koffieschillen, mais-sen padiehalmen enz., en alles 
a.an de weldra intredende · rotting overgelaten. 

Ter vermeerdering der hoeveelheid zoude het 
houden van een kleinen veestapel aanbeveling 
verdienen. 

Men zou daartoe jonge beesten van ongeveer 
twee jaren ond kunnen opkoopen, om die des 
daags te laten weiden en 's nachts testallen 
ter opzarneling der mest, om ze later tegen 
een verhoogden prijs van de hand trachten 
te zetten. 

Eene goede bemesting is noodzakelijk om den 
grond in staat te stellen geregeld alle j1tren 
groote oogsten aftewerpen zonder gevaar te 
loopen do.t daar<loor de bouwgrond verarmt. 

Hier in Indie ziet men zulks voornamelijk 
bij de suikerca.ltuur bewaarheid. 

In vroegere jaren was men zeer tevrsden 
met 50 picols suiker per bouw. 

Een opbrengst van 70 a 80 was eene exceptie 
en beschouwde men die reeds als het maximum 
wat een bouw gronds kon opbrengen. 

Later, toen men begon te mesten, verkreeg 
men spoedig tot 90 a l 00 picols en thans zijn 
oogsten van 100 . picols geene zelrlzaamheid 
meer en wordt er reeds somtijds 115 picols 
per bouw verkregen; tarwijl de insta1latie der 
meeste fabrieken dezelfde gebleven is als vroeger. 

Met de koffie is bet eveneens gesteld. 
v roeger beschou wde men 1 o· pico ls" am een. 

zeer mooie oogst; terwijl er thans verscheide
ne landen worden-gevonden die tot 25 a 27 picols 
per bouw opleveren, waar de boomen 1 7 a 20 
voet hoogte hebben en twee en meer katties 
koffie per stnk afwerpen, wat men vroeger tot 
de onmogelijkheden rekende. 

De productie houdt dus gelijken tred met 
de bemesting en is de grens van het produc
tief vermogen van den grond zekerlijk nog niet 
bereikt. 

Door den grond beter te bemesten en daarin 
een krachtig voortbrengingsvermogen t$' onder
houden, zullen de planten minder onderhevig 
aan blacl- en andere ziekten zijn, en zij althans 
iri staat gesteld worden om zich daarvan spoe
diger te redresseeren, terwijl men door zelf de 
meet te verzamelen en te bereiden zich langs 
een meer goedkoopen weg eene meststof kan 
verschaffen, die tot steeds betere en meer ge
regelde oogsten zal leiden. R. v. E. in zijn 
strooptochten op Nijverheidsgebied, deelt mede 
dat volgens het Joumal d'Ag'l'ictlltw·e prntique 
een goedkoop superphosphaat ter bemesting 
te verkrijgen is door lijken van dieren m 

Violetta was zeer in haar schik met de haar be
wezene oplettenheirl, maar de varler had intusschen 
het kunststuk ingezien, hij stood op, ging naar zijne 
muziekkast en legde het stuk eerbiedig tusschen de 
meesterstukken van Bach en Handel nede1". 

- Gij weet bet best, zeide bij, wat deze plaats 
te beduiden heeft. 

Nu kon de jonge man zich niet lange_r bedwiogeo, 
hij omhelsde den grijsaard met beide armen en riep 
uit: 

- Vadertje, kom, laat ik bet u nu maar zeggen, 
ik zelf ben Mozart, de vroolijlle, onbezorgde Mozart 
en uwe treffende hulde stel ik meer op prijs dan al 
die eerbC'wijzeo waal'mede men hem te Weenen over
Jaadt. Jk dank u duizeod maal daarvoor en beloon 
u die zelrnt· door een vroolijke veJ"l'assiog. 

Mozart ging naat' de deur en opemle ze. Over den 
drempel schreed een oud man, e<'ll ware patriarch, 
met opgeruimd lachend gelaat. 

-- Joseph Haydn, mijn kon]ng, fluisterden de lip
pen van den schoolmeestet'. 

Hij kon uit zijn leuningstoel niet opstaan, de 
schok, die zijne ziel had ondergaan was te stet'k. 

- Wees gegroet, vader Haydn, zeide hij, en 
strekte de harid in zalige venukking naar hem uit, 
daaroa sloot hij de oogen. 

Mozart boog zich in angstige spanning over hem 
been. Violetta omvatte zijne knieen. Haydn spreidde 
zegenend de handen over hem u-tt, - maar de geest 
van den schoolmeester wa~ reeds in het rijk de1· 
eeuwige harmonic overgegaan. 

zwavelzuur van zes en zestig graden te leggen. 
Een klein paard op die wijze bereid, bmcht 
868 kilogr. superphosph_aat op, dat te sta~n 
kwam op ruim acht franken de hondercl ki
logrammen, dat is twee derden minder duur 
dan de handelsprijs, terwijl de bereicling zeer 
eenvoudig is. 

Daar bovengenoemcle stof een der bestand
deelen is, die de planten bet meest tot hao.r 
onderhoud noodig hebben, vooral de koffie, 
zoo ware het te wenschen dat men daarmede 
ook hier eens proeven nam. E. 

Brieven van Jan van 'tSticht. 
Mo.laise ! Malaise ! Malallie in alle zaken -

verschrikkelijke mo.laise ! Dat hoort men iecler 
jaar in de hondsdagen. Maar dit jaar - do.t 
hoort men ook ieder jo.ar - mo.ar dit jn.ar is 
bet clan toch al heel erg. Och ja ! ga maar eens 
kijken. Ik heh bet nog geeneen jaar bij Fissl
tho.ler zoo vol gezien. Zaal en tuin, alles zit 
vol bier<lrinkers. Nu moet men erkennen: het 
bier is daar lekker en de » Eheleute ]'issltha
ler" zijn de gemoedelijkste Oostenrijkers, die 
men voor zoo'n zao.k had kunneu uitzoeken, 
maar wegens de verschrikkelijke malaise scillj
nen de kleine potjes uit de goeden tijd ver
vangen te zijn door malaise-glazen, waarvan 
de kleinste een halven liter inhoud hebben. 
Dien inhoud slaan wij herhaalde malen op een 
avond naar binnen en verzekeren elkander in
middels, dat er voor geen cent omg'.:.at in de 
ganscbe stad. Wij zitten er heel genoegelijk, 
want wij nemen tegen woordig -malaiserig als 
wij · zijn - onze vrouwen en dochters mee en 
die beginnen het in de Kneip ook al heel pret-• 
tig te vinden. 

0 die malaise! Wat moet er in den tijd v66r 
en na een geld verdiend worden om dien ma
laise-tijd zoo genoegelijk te kunnen doorbren
gen. Men moge zooveel kwaad van dien tijd spre
ken als men wil, ik mag hem wel. Een mensch 
komt weer eens een weinig »Op zijn verhaal" 
a.ls hij eens ni.ets te doen heeft en naar h.arte
lust pruttelen en kwaadspreken kan zonder 
bet van zijn evenmensch te doen. Van dien 
tijd of de tijdsoinstandigheden kunt ge zooveel 
zeggen als ge wilt -dat baat en schaadt niet. 
Dat gaat alles toch zijn geregelden gang of de 
menschen pruttelen of niet. :l:egen den ouden, 
verwensch den tegenwoordigen, hoop op den 
toekomenden tijd - alles eenerlei. Als de kom
kommers goedkoop worden 'krijgt ge malaise, 
en ge moogt dankbaar zijn a.ls ge niet iets 
ergers krijgt wanneer ge er veel van eet. 

Den 15en December 1791 dus reeds 9 jaren later 
-volgde Mozart hem na, later Haydn en andere groo
te geesten der muziek-wereld; bet dorpje Kahlenberg 
bloeit nog steeds liefelijk en stil tusschen de boschjes 
voo1-t, maar ·in de schoolmeesterswoning huisvesten 
nu andere menschen. 

Wannee1· gij daar voor een twintigtal jaren een 
oud vrouwtje hebt ontmoet, waarop men u vol eer
bied oprnerkzaam maakte en tot u zeide : ,,Daar 
gaat ·het vrouwtje van Mozart!" weet dan dat gij 
de eenmaal zoo scboone Violetta -hebt gezien, die 
nooit gehuwd is geweest, en steeds in de herinnering 
aan den vroolijken muziek-student voortleefde. 

vVanneer men haat' soms naar 'meester Mozart 
vraagde rlan verspt'eidde zich een jeugdige glans over 
het gerimpelde gelaat, en baalde zij eeo oud, gee! 
gewordcn blaadje · muziehpapie1· te voorschijn met bet 
lied van: ,,het viooltjt"," dat door Moza1-t zelf voor 
baar werd gecomponeerd. 

EINDE. 

BLADV"ULLING. 

Niet 1neer bet ei vau . Columbus. 

Volgens den Franschen schl'ijver Michelet, was niet 
zooals men algemeen gclooft, Christoforus Columbus 
cfe historische persoon, die een ei overeind zette om 
bij een redewisseling zijne tegenpartij te overtuigen, 
ma.dr komt aan den Florentijnschen bouwmeester 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

Ons gemeentebestuur schijnt ook lljdende t.e 
zijn aan malaise. De burgemeester viert d_at uit 
ergens anders dan in Utrecht (althans de oud
ste wethouder onderteekent de officieele ken
nisgevingen) en de wethouders doen niets. Neen, 
dao.r praat ik mijn mond voorbij. .Zij doen 
wel iets. Zij blijv:en de traditien van ons da
gelijk~ch bestuur getrouw en weigeren, weige
ren alles wat bun gevrwugd wordt. Ik zou 
toch wel eens willen weten wie of ;.at daar
achter zit dat men bier altijd liever een ver
zoek van een burger afslaat dan toestemt. 
V raagt bier iemand om een achterhuis wat op 
te trekken omdat hij voor Z!Jne zaak meer 
ruimte dringend noodig heeft, dan gooit men 
hem met licht en openbare gezondheid om de 
ooren en weigert zijn verzoek. Maar zelf bouwt 
»de stad" op dezelfde plaats een liotermarkt 
zoo hoog als een toren en snijdt s.lle toevoer 
van licht en gezondheid af. 

Gelukkig hebben we enkele leden m den 
·Raad, die met kracht tegen dergelijke handel
wijs opkomen en wien bet nog wel eens ge
lukt een .dreigend gevaar van menigen burger 
af te wenden. 

( Wordt ve1·volgd.) 

Soerakarta. 

Maanstand, 

V. M. 5 October, Zondag. L. K. 11 October. Zater
dag. N. M. 19 October, Zondag. E. K. 26 October, 
Zondag. 
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Verzorgingsgesticht 
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v AN SAMA.RANG : VAN BA.TA VIA.: 

E. 13-27. E. 16-30. 
N. 5-15-26 N. 8-l~-29 

F. 3-20. F. 6-23-

Aan een met de laatste mail uit Holland 
ontvangen brief ontleenen wij het volgende. 

01).der de paarden op de Amsterdamsche 
Landbouwtentoonstelling waren prachtige die-

Brunelleschi de eer toe van bet vraagstuk van het 
ei opgelost te hebben. 

Het was bij gelegenheid dat de koepel der Kathe
draal van Florence, het eerste stuk van <lien aard 
gebouwd zou warden. 

Toen de gt"oote bouwmeester zijn plan inleverde 
wilde niemand hem begrijpen. 

Hij werd er om uitgelachen. 
Iedereen verklaarde dat hij gek was. Op straat 

wees men hem na, zeggende: ,,Daar gaat die gek
ke Brnnelleschi." 

Intusschen kwam geen van de anderen mM. tien 
plan -voor den dag en men verwaardigde zich hem 
terug te rot'pen. 

,,Welnu laat ons uw model zien." 
Maar de bouwmeester was slim; hij begreep dat 

zij het zouden nageteekend hebbeo. Hij gaf dan ook 
ten antwoord: 

.,Daar is mijn model." 
Hij haalrle een ei uit zijn zak en vervolgde. 
,,Zet bet maar neer." 

. Dit kon natuurlijk niemand. Toen sloeg hij de 
punt stuk en het stand. 

,,Niets is eenvoudiger," riepen allen. 
,,Waarom zijt gij er dan ook niet op gekomen? 
In aanmerking oemende, dat Brunelleschi i'o 1444 

gestorven en Colombus in 1434 geboren is, valt de 
prioriteit der uitvinding niet te betwijfelen. 

Bovendien is het een veel logischer betoog een ei 
op zijn punt overeiiid te zetten, als er sprake is van 
een koepel te bouwen. dan wanneer het er om te 



ren, zoomede onder het rundvee. Varkens, 
schapen, bijen, enz wn.ren minder bel11ngwek
ken<l, evem1ls de verschillende soorten kMs. 
die rueest van vakruannen bekijks haddeu. 

Meer succes had een zeer mooi boerinnetie 
uit Normandie. Ze zong wel niet het bekende 
lied, m1mt oefentle toch veel imntrekkings
kracht uit en zooveel i.s zeker dat de heeren 
nog nooit zooveel trek ~:odden in melk als nu. 

De couranten stiw.n hier vol v11n de Beets
festiviteiten, iedereen maakt op dezen dichter 
gedichten. zelfs een roomsch katholiek geeste
lijke, pater van r.Ieurs, maakte een onnet 
op zijn (Beets') baker, alsof een pastoor ver
stand en ondervinding heeft van zulk eene 
persoonlijkheid. Een pater die eene baker be
zingt, welk eene anomalie ! 
· Hij wilde zeker ook eens aan eene vrou w 
eenige <lichtregelen wij<len eu daar het bij 
zijn stand slecht passen zou eene jonge vrouw 
als aanleiding tot die ontboezeming te nemen, 
zoo deed hij 't maar met eene oude. W el 
jammer dat het mensch er geen weet van 
heeft, anders kon ze nog eens blozen onder 
haar kornetje. 

Een locomobile is vim het atelier tel Mang
koe (lgimm overgebracht uaar het in aan
bouw zijnde lustverblijf van den Panger~m 
_.\.rio Gon<losiwojo te P1m1ottan. Die locomob1le 
zul tlaar tlienst moeten doen bij het boren 
van en artesiscbe put. 

De put die op het erf van den Pangeran 
te 1fangkoe Negar11.n geboorcl is, voldoet zeer 
goed. in zoo verre <lat zii ruim voldocnde 
w11ter geeft voor drinken, baden, wasschen, 
siernmraen enz in het huis en op het erf vim 
den Prins en zijne bureu. Het water is zeer 
goetl van smaak en bevat., volgens een schei
kundig ontlerzoel<, hoegenaamd geen schade
l~ke bestanddeelen. 

De P11ngenm heeft aan de Regeering toe
stemmincr gevraacrd tot het boren van dtm 
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put te Pamottan en is die verleend, onder 
voorwaarde dat zorg gedragen wordt dat het 
overtollicre water vokloenden afloop heeft. Het 
stellen ~an die voorwaarde is zeker prijzens
waardig, maar overbodig, daar er geen drop
pel van het water zal overblijven, omdat de 
Prins a1Ln een ieder vergunning geeft om zoo
veel water te halen als men noodig heeft. 

V oor eenicren tijd werd de toestand van de 
0 . . 

koffiecultuur te Ceylon weder als eemgszms 
rooskleuricr voorgesteld en maakten vele kof
fieplttnters0 op Java claardoor de gevolgtrekking 
dat er ook bier aan de koffiebladziekte wel 
een einde zou komen. 

Hoe onaangenaam zulks ook wezen moge, 
moeten wij onzen lezers mededeelen, dat het 
tecrenovercrestelde tot nu toe plaats heeft. V tm 
ee~ welwillende hand, die wij hierbij onzen 
dank betuigen, ontvingen w:ij een uittreksel 
van een brief uit Ceylon, luidende: 

De croede oocrst waarover ik u schreef is 
" b 0 

op eene algeheele iuislukking neergekomen: 
lechts een vijfde gerleelte van wat volgens 

de bloesems verwacht had mogen worden, zal 
binnen komen. Het was wederom de bladziek
te die alles bedierf. tlet is zeer ontmoedigend 
die iecler jaar hernieuwde hoo~ tegen. beter 
weten in. Doch vele landen begmnen zich nu 
toetelecrcren op theecultuur en wanneer <lat 

00 l 
olls ook tegenslaat, clan moge Goel weten wat c e 
crevolcren zullen zgn, ik gE>loof clat we clan al-
" 
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d k " len kunnen op oe en. 
Misschien zou bovenstaancle wetenschap aan

leiding kunnen zijn, dat eenige koffieplanters op 
Java ook tot het planten van thee overgaan. 
De Javathee behoort nog wel niet tot de 
meest gewilde soorten, maar men zou nllicht 

een proef kunnen nemen. 
( Acm geboden) 

t!ocn is om te bcwijzen wie hct ccrst ecn wereld
rlcel hceft ontdekt. 

EEN TELJ<;GRil.H1'IEN-PBOCE.S. 

Een proccs, rnn hct hoogste gewH ht rnor iedPr 
die gcwoon is zijne gcheimcn aan dE:-n teh'!graafdraad 
toe te vertrouwen, worclt thans le Lonclen gc~·oerd. 
llet betreft misbruik van vertrouwen. welk misdrijf 
door een der Enge:schr telegniaf-rnaatschappij.-n (de 
telegraaf is in E1 gelancl geen Staatrn10nopolie) ge
pleegcl zou zijn ten ~mdecl~ \an de Centml Sews 
Agency, bet groote meuwstljdingen bureau, dat, naar 
bet model van de Agence Ilava~-Reitte1· ingencht, 
rceds tlric of vier jaren bestaat. De Eastern Tele
gi·aph Company, concessionn:-iris ran den kabel en beL 
tclegraafnet, wclkc Egyptc in gemecm;clmp met Eu
ropa brengen, zon in '1882 bet overscinen van een 
telegram der C:entncl .Vews Agency, meld,mdc de 
overwinning bij Tcl-el-Kebir bclrnald, vertraagd heb
ben. om den korten iul10u1l van dit telegram mede 
tc declen aan concurrenlen van de Central l'icws 
Aye11cy, als maatsclrnppij, vcret>nigcl onder den naam 
\·an Ea·change Coml'any. Zoo wonlt bcwecrd duor 
de eiscbercs, die ''au de Eastern Teleg1·aph Com
JICW!J C!l1 van de Exchange Company ieder 10,000 
Jlcl, st. schaclcrnrgoed iug vorclert. . . , , 

HMft de Exchange Company werkeliJk de depecbe 
~·an Cent/'f:d News ternggehoiiden, en is de telegraaf
maatschappij hieraan medeplichtig, clan waarlijk k~n 
zij den roem en de voordeelen, op zoo onrechtmati-

Een paar vreemdelingen die een Enropeesch 
wijkmee~ter te spreken haddeu, maakten ons 
opmerkza1tm, dat geen dier pet·sonen een lnrd
je, waarop hunne functie verrneld, voor lmn
ne woning geplantst hebben, zood1tt het zoeh:en 
voornl bjj spoecl eischende z11ken, bemoeilijkt 
wordt, waarbij gevoegd kan worden, <lat een dier 
wjjkmeesters niet in de wgk woont, waarover !iii 
anngesteld is, hetgeen mecle tot vertrnging en 
tot allerlei verm1ning aanleiding geeft. 

In de laatste dagen schijnen de dieven de 
wijk Kebalen tot hun arbeidsveld uitgekozen 
te hebben, ofschoon zij tot heden nog niets 
hebben kunnen bemachtigen,-dtmk zij de waak
zaamheid der hon.den aldaar. 

'rhans moeten die dieren het echter misgel
clen, d11tu· reeds bij een paar families de honden 
plotseling gestorven zgn en alle blgken van 
vergiftiging droegen. 

Eergisteren avoml viel op net erf van de 
militaire Cantine een vrij groote boom om, 
waardoor bet dak van genoemd gebouw eenigs
zins beschadigd werd. 

De boom wa~ door de witte mieren geheel 
en al onclermgnd, en mag de C1mtinehoucler 
van gelnk spreken d11t hem geen ongeluk over
komen is, lm1r hg nog geen minnut gele
den, cl11.ar langs gegaan w11s. 

De stll kken in zake den Chinfles Tim King 
Lok, betreffende eene hem toekomendc erfe
nis, welke op last van Z. E. den Gonverneur
Gen,..mal eenigen ti:jd geleden door den Subst.
Officier vim J ustitie persoonlijk alhier zijn on
derwcht, werden den Procnreur-Genernal toe
crezonden, zoodat nu spoedig eene beslissing 
~n deze creruchtmakende za11k te wiicht.en is. 
1 0 

Het Concert der hh Bourret op gisteren 
avond w118 zeer slecht bezocht: wy vernarnen 
dat het auditorium uit 17 personen, de recet
te uit f 27 .50 bestond. 

NoO'tans werden enkele nnmniers geroemd en 
hadde~ de ConcertgeT"ers meerder ucces ver
diend. Van sncces is hier echter minder sprake 
clan van a failu 1·e. 

Men verzoekt ons melding te ma.ken, van 
het onbesuisd rijden van sommige koetsiers 
lancrs Lodjie-W oeroong. 

Daar het micldelste gedeelte van dien weg 
door de vele losliggende steenen nog nl be
zwaarlijk is, rijden zii bij voorkeur hmgs de 
zijpaden voor voetgangers bestemd, en veroor
zaken daardoor onder de verkoopvrouwen en 
kinderen noodeloos alarm. 

Gisteren ochtend werd een naar school gan.nd 
meisje bijna overreden en had het slechts aan 
een inlander, die haar v66r de paarden weg
trok te clanken, dat zulks niet het geval werd. 

Zondacrnacht had bij den oud- Resident, 
den hee~ 'I., in de Bloemstraat alhier een 
brutale diefstt1l plaats; de dieven namen niet 
alleeu een partij zilverwerk, glaswerk enz mede, 
maar ook een bultzak, vermoedeltjk om over 
clacr van hun nachtwerk te knnnen uitrusten. 

Alles en 1illes moet de waarde van het ge
stolene eene kleine f 400.- bedragen. De po
litie werd oocrenblikkelijk daarvi:m in weten
schtip gestek1.
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en het is aan te neu::ien dat zg door 
een kmchtdadig optreden de dieven nu wel 
op het spoor zal komen !-

De voor het alhier in garnizoen liggende 
rechterhalf 13ataillon bestemde Lnitenant
Adj 11cbn t, de beer -Wigger~, is eindelgk van 
'l'jilatjap gearriveerd en heeft reeds zijne func-

ge wijzc ''envonen. niet te duur fuetalen. .. 
Tot clus\'erre schijnt bet dat cir debatten, zoo blJ

zonder wuchtbaar in onthullingen over de snelheids
worKteling tusschen corresponclcnten, een wendillg 
nenwn ten ecncnrnale gunstig voot· de Central News 
Agency. Door cen groot aantal telcgraafbeambten .~n 
door getuigen rnn alien stand en rang, opz?ttelvk 
uit Egypte gdwnwn 0111 gehoord te worclen, 1s -\'er
klaard dat de dcpcche " ~1or Centrcil News, melden
de de zege bij Tel-el-K ebil', ecr"t were! OYergeseincl. 
De beer Burlc•igh, hoofdcorrespondent dezer Agency 
had den reldslag bijgewoond, zich bij de voorposten 
bevonden en dezcifde geni.ren ab de trorpen getrot
Fee1·d om j uiste inlichtingen betreffende he~ gcvecht 
te krijgcn. Na afloop van den slag snelde hlJ tc paarcl 
naar Kassassin, alwaar, ondec de tent van een veld
telcgraaf, d1~ hccr Cunnington, ccn twcecle concs
pondcnt van Gen/Nil Sews. hem wachtte. Toen de
ze in de verte Burleigh zag naderen, stelde hlJ ztch 
onverwijld in het bcLit van cfo telegrnaf.lraclen, 
en cenige oogenblikken later was een aan Cent1·al 
Sews geadrc~seerde depeche ~·an ncgenhon~l;t·d woor
rlen op weg naar Lontlen, vo61· dat nog ccn van al 
de coucurrcnten van Cenli'al News op het telegraaf
kantoor vcrschenen was. IIetzelfde heeft Burleigh, 
een onvcrscbrokken en omvermoeid Scbotsch journalist, 
mee1· rlan cens ook verricht getlurencle den jongsten 
velrltocht in Soedan, voornamelijk bij El-Tcb en bij 
Tamanbieb. 

Maar hoe komt bet dat zijne dcpeche over de 
zege bij Tel-el-Kebir, hoewel eerst van Kasassin •i-

tiiin aanvaard, :tooclat er thn.ns nog slechts 
een Kapitein ontbreekt om het korps officieren 
voltallig te doen zijn. 

De gezonclheiclstoestand oncler de iulanclsche 
bevolking in de kampongs alhier, is in den 
laatsten tgd minder gunstig en cloen zich vele 
gevallen van koortsen met dootlelgkeu afloop 
voor. Onder de kinderen heerschen de mazelen 
en waterpokken, en zijn er geheele huisgezin
nen daardoor aangetf,st. 

Gemengde Berichten. 

Ettelijke vnderlandsche en buitenl1mdsche ge
leerden waren met den Doyen du Jardin des 
Plantes vereenigd in de kamer van den direc
teur van het Leidsche museum. Deze bracht 
het gesprek op de prnchtige Mn winst, die het 
Parijsche mllseuru had verkregen door de voor
werpen, verzarueld door den reiziger Da.vid in 
het binuenlancl van China. Oncler hen was een 
zeldzame 1111.p, die i.n de met sneeuw bedekte 
hooggebergten v11n het Hemelsche Rtik wordt 
aangetroffen en voor zoologen in meer cl11n 
een opzicht merkw~L!trdig WiLS en is. Een der 
aanwezigen verhMlde toevallig aan Milne Ed
wards de benoeming van Schlegel tot riJder, 
en de beleefde Fmnschmim haastte zich, zijn 
grijzen vakgenoot met cleze onclerscheiding ge
luk te wenschen. Schlegel die meermalen be
tuigd had »de vouloir mourir la boutonniere 
vierge" antwoordde » Vous y attachez une pa
rciille inportance? Moi, j'aimerais ruieux avoir 
votre singe que lllOn lion." - Het beleefde ant
woord van den Fransche geleerde, die eene 
clergelijke repliek zeker niet verwacht had, was 
eenvoudig: »Vous l'aurez!" 

Sinds acht jaren ktm men, dank zij het sne
dig gezegde van Schlegel, het zeldzaa~, grof 
behaard, exemplaar uit de orde der Prrmaten 
bezichtigen in het Rijks-museum voor Natuur-
lijke Historie te Leiden A. D. 

V erleden jaar heeft de Geneeskundigtl Raad 
voor Noord Holland een boekje uitgegeven," 
Voorschriften tot voorloopige hulpverleening b:ij 
plotselinge ongevallen". Een Haagsche firma 
heeft dit boekje nagedrukt, in geheel denzelf
den vorm, maar achter allerlei raadgevingen 
ingelascht met een aanbeveling om Excelsior eau 
de Cologne, die zij verkoopt, te gebruiken. 

Bij de rnadgevingen voor het behandelen van 
een schijndooden drenkeling (kunstrnatige adem
haling) is t~egevoegd: » Laat hem ~xce.~sior 
ruiken, het hchnam er mede sterk mwryven 
en brengen daardoor de bloedsomloop in actie". 

Bij ophanging: »Excelsior zal bier een wel
daad zijn". Bij bevnezing: » W asschingen met 
Excelsior brengen actie in de huid en wekken 
de zenuwen op". Bij een door den bliksem ge
troffene »terwijl de Excelsior niet mag man
keeren". Bij dronkenschap: »en laat hem Ex
celsior ruiken en er mede het hoofd wasschen". 
Aan het slot, waar de raadge>ingen tegen 
vergiftigingen zijn opgenomen, leest men zelfs: 
» Daar de E.x:cel,;ior overal bii de hnwl moet 
zijn is dit middel als bet beste te beschouwen. 
Ieder politie-agent client ze bij zich te drngen". 

Bet» Weekblad tegen de KwakzalvPry" lllaakt 
zich woedend hierover. Doch de reclame is zoo 
kolossaal, dat iecler haar terstond herkent. 

A. D. 

In een artikel over »clocenten en curatoren" 
gaat het Amsterd. Handbl. na de oorzaken 
van verscbil, welke er tusschen beiden bestaan 
kan omtrent het al of niet overgaan van leer
lin cren. Het blad is van oordeel, dat er wel 
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redenen kunnen zijn, waarom curatoren mee-

vergeseind, te Lon den ontvangen werd drie kwartier
uurs nadat een.clcpeche van de Exchange Company 
daar was wrspreicl 'l i\Tystcrie ! Had de Exchange 
C:ompcmy op clat tijdstip ecn correspondent 111 Egyp
te? Te oorcleelcn naar den uitsbg van een zeer 
langdurig en nauwkeurig Yoorafgegaan onderzoe-< 
zou men zeggen: neen. De maatschappij houdt \'Ol: 
ja: rnnar beweet·t den naam van clisn raadselachti
gen korrespondent vergeten te bebben. » \\'elnu 
toon clan het oorspronkelijk telegram het stuk zelf 
dat gij \'an den correspondent ontvangcn hebt, werd 
haar toen gevraagd. » Dit hebben wij tot onzen gt"<JO
ten spijt, Y"r"cheurd"! was het antwourd. Al deze 
bijzonderhcden schijnen de juistheicl van b~t bewcren 
der Cent1·al News Agency te staven. »Terwijl onze 
clepeche wet·d overgeseind heeft de telegraafmaat
schappij zekcr ze onclerschept. Deze maakte er nen 
kort ber;cht uit, dat zij naar Londen zontl aan sir 
James Anderson, die, directeur cler Easle1·n Tele
g1·aph Company en tevens aandeclboucle1· e.n be
heercler cler Exchange Company, aan deze laat. te 
bet buitenkansje Vtl!'schafte en dus aan Cenlml 
News bet gras voor de voelen wegmaaide." Heeft de 
zaak werkelijk zich zoo toegedragen, clan is schan
rlelijkcr bedrog niet denkbaar, en het vertrouwen 
v~m bet Engelsche publiek in de geheimhumling en 
de ecrlijkheid cler telegraaf-besturen zal voortaan 
verschrikkelijk geschokt zijn. 

De twee partijen hebben de uitstekendste rcchts
geleerden tot advocaien. 

nen dat eeu leerling wel tot een hoogere klas
se kan warden bevorclenl, ornlanks bet advies 
cler docenteu, dat na deb1tt en stemming kau 
zijn tot stiiutl gekomen. Bjjv: te groote ge
strengheid vnn een leer1111r, gebrek aau goede 
methode of tncht enz. Znlke afwgkingen van 
hun ad vies moeteu vo )l' leern.ren niet aange
mtam zgn, en daarom reells z(jn gecombinei::r
de vergn.deringen naar het iuzien van het bl11d 
ten eenernale af keuren. 

Cumtoren zoowel ah le rnren moeten vrkie 
discussie hebben, en ·lllet name ook de laatsten 
gelegenheid hebben om zonder vrees voor 
ergernis, eigenaardigheden of zwakheden van 
curatoren bij 't bespreken hunner voorstellen 
in aanmerking te nelllen. De rector zij de fl'ait 
d'union. Hii licht bg curatoren uit de de
batten der leeraren hnn voorstellen toe. Ook 
bij moet vrij zijn om ze te ontraden als htj 
't noodig acht, en menig keer zal hij in de "' 
eene verga.dering iets te zeggen hebben, wat 
hij in de andere beter verzwggt. 'frouw be
rusten bij hem veler vedronwelgke medeclee
lingen; hij weet meer en beter dan anderen en 
is tot juist oordeeleu 't best in stimt. 

In zijne voorafgaande beschou wing maakt 
de schrijver de zeer juiste opmerking omtrel\t 
het toelatings-examen in de Ned<irlandsche taal. 

Het wanhopig verschil .in terminologie bij 
de vervoeging. de zinsontleding e1111., de wijs
geerige tint der definities van voegwoorden e. 
d., de fijne onderscheicling der synoniemen, 
kortom de geheele l'OOr kinderhersenen min 
bevattelgke methode van onderwijs in clit vak, 
brengen teweeg dat de leerlingen <an den eeuen 
ouderwijzer bijm1 nooit voldoen mm de eischen 
van den ander. 

Wie geeft ons een afdoend micldel, om m 
het onclerwijs onzer moetlert1ml aan de school
jeugd eenvoud en gewenscbte eenvormigheid 
tot stand te brengen, zonder te grooten d wang 
op de onderwijzers uit te oefenen? 

Verspr eide Berich ten. 

Te Padang is door het bestuur nit htit sta,lsfonds 
een bestelling geclaan van -traatlantaat'n". !Iet aan
tal dier lantarens moet vrij groot zijn ten einde de 
straatverlichting op rnime schaal toet•'passen en ook 
aan de ingezeteaen de gelegenheid te geven, zich 
zulkE" lantarens tegen billijken prijs aan te schaffen.
Te Padang steelt men ook kippen. Een kippenclief' 
is er echter op heetet·claacl betrapt en aan de politie 
overgegeven.- Een zekcre beer Liebcnstein zal voot' 
den Raad van J ustitie terecht. staan, wegens bet bou
den van een spcelhuis.-- Te Deli is hl't weder niet 
pluis. Ook daar klaagt men over gebrek aan ijver 
van de politiP., die niet lrnn bel<>tten, dat er nu en 
clan Chineezen levend begraven worden en m.on dr. 
Europeesche assistenten vermoordt. loo is et· ook een 
prauw afgeloopen, maar in dit geval is men zoo ge
lukkig geweest om zeven cler roovers op te pakken. 
Of ze ecbter naar behooren gestraft zullen worclPn, 
is nog de vraag.- Ook tc Deli bestaan er oncler de 
koelies verschillencle lwngsics, die over bet algemeen 
elkancler vijandig z\jn.- De verpacbting det' kleine 
middelen heeft slechts f ·] 00,000.-- minder opgcbracht 
clan vedeclen jaar.- De Surnatrn Courant zegt: Wan
neer het den hl'er van Rees niet gelukt de vicieuse 
elementen in de Algemeenc; Secretarie en het Depar
tement van Justitie onschaclelijk te maken, clan wordt 
ons gezag bedreigcl. Vooral de Recbt~rlijke macht 
moet het erg maken.- DeJ Radja van Troemon is 
wecler naar zijn land terug. Hij werd uitgelcide ge
daan door den Confroleur der Ommelanden en den 
Havenmeest<)r en we! tot aan boord van bet stoom
schip A tjeh dat ter reecle van Padang lag. Toen 
hij aan boord was, ,·icl een saluut van negen ka
nonschotcn. 

De Hooge Raad der .t\ederlanden heeft op '] 3 J uni 
een arrest van het Hoog-Gercchtshof van Kederlandsch 
lnclie vernietigcl.- De Gouvernew· Generaal heeft 
gistPren auclientie te Batavia verleend.- Uit Krawang 
is een cmploye van den heer van S. ontvlucht, achter
latende een te kort in kas van f 30.000.-- Een aar
clig sommetje.- De Jav. Ct. bevat een besluit waar
bij door den kommandant van bet leger mag worden 
bescbikt over een som van f 450.-- 's jaars voor de 
toE'kenning van gratiftcaticn aan hct kacler van de 
clep6tbataillons, bela!>t met het gcven van onderwijs 
aan de recruten. - De artesischc putborir;g aan den 
met van den Tanah-abang hcuvel ondervindt door 
den aandrang van bet opweJJend1~ water zulke bezwa
ren, dat men er aan twijfelt of de boring wet tot een 
goed einde zal kunnen gebracht worden. Men moet 
nog negen meters clieper cloorclringen, doch het met 
lu·acht nit· de rnonrling cler boorbuizen zich naar boven 
brekcnd water, dat zeer hC'et en gemengd met stee
nen is, - een ware wcrkende Geijser, - maken het 
werk zoo bezwarend, dat ltet hoogst moeielijk is het 
benoodigde werkvulk aan te werven.- Een hcer te 
Soerabaia, die gaarne strootjes van een antler rookie, 
kreeg dezer ilagen een koopje. Een zijner begunsii
get·s bad namelijk luciferskoppen in de sigaretten 
geda!ln. Tofn de beer een van deze aanstak en op 
zijn gemak zat te rooken, ontploften de luciferskop
pen en de beer verbrandcle een gedeelte Yan zijn knevel. 
Ilet gerolg hiervan was, dat de beer cier, volgenden 
clag met een glad gcschorcn gelaat op zijn werk \'er
scheen en nooit meer om strootjes vroeg.- De pu
pillen, die van het corps te Gombong worden wegge
zonden, zullen ~erst vier jaren na hunne venvijdering 
weder dienst mogen nemen. 



Aano·eslao·en vendutil~n. 0 0 

Op Din<dag en \\' oe11~dag den ~!:l en :!~ Odober 188 '~ 
in het Re$identie huis alhier van de nagelaten goe
tleren van den Heer mr P .. \ . :\!atthe"-

Op Dondenlag den :!3 lktober tlcti yoormi Iri ng~ ten 
negen en l'<~n half (lrc it< het Hesidcntie huis alh:cr 
,an ecn e1-f mrt 1lnctrop~l,lttn11de 8teencn ge\Jouwen te 
Poerbnj<Hl, ~t aandc ten mll11e rnn wijli'n den Heer C. 
E. \\'inter en daal'll:\ van tie 1wgehilt>nc goctlcrcn Ytlll 

den Ueer ~Ir. P . . \.. :\Intthe,. 
Op Y rijdag den :!4 Octobc1· op lwt achtererf Yan 

den lfoer Nuse te 13along van houtwcrkcn afk.omstig 
van de onderneming Sepreh 

De vend nmeestcr, 
ll. C. Fi~ser 

Advert e n tie n. 

Hout a an k a p Sep re h. 
GROOTE HOUTVENDUTIE 

op BALOXG [§olo]. 
den 24 October as. 

van balken (van 1 tot 10 meter), dolken, rib
ben, naven, spaken, vellingen, siernppen en 
schaal planken. 

Alles a tout prix. 
Met conrnussien bel11st zich 

(30~) 

De Agent 
'U::3E. 

Op nieuw ontvangen: 
Het echte Lererwater, dat geen aanbeve

ling beboeft, door zijne kwiditeit bekenc1, en 
slechts alleen verkrijgbaar bij den depot
houder vau .Anton Marcks, 

VLASBL 0 M. 
(502)* Sd10en11wker. 

)IEERENSTRAAT TEGENOVER j::ERSTE-SCHOOL. 

Zooe,·en direkt uit Europa ont
vangen, een keurige bezenuing divers 
liEl.'JiENGEREEDSCHA.P rnn 
vertinde & geen1aillee1·de Brnacl
po.nnen ook met deksels, Broedervormen, Cas
serole's met deksel, Aarchtppelkookers, Yisch
ketels, Pannekoekpannen. Raspen, Zeeften, 
'l'rechttrs. Poffertjespannen, Bakblikken, Strijk
ijzeronderstellen Buklepels, R<1goutlepels, Vet
lepels, scheplepels, schuimlepels, Eierenklutsers, 
Lepeldragers, Keukengereellschap voor kinderen 
in doozen. 

Ook keokengereedschap ' 'an 
Porcelein als: vleescbkloppers, Erwten
wrijvers, chuimlepels Boterhampla.nken, Deeg
snijders, Citroenpersen, Stn.mpers, Messenslij
pers, Ronde en ovule Broedervorruen, Trechters, 
Casseroles met deksels en langen steel om melk 
t~ kooken, Koffietrekpotten enz. enz. 

V erder nog voorhanden: 
Fijne presentkopjes, Eetserviesen, "\¥ aschto e

stellen, Koffie- en 'l'heeserviesen, Fijn porceleine 
Bloemenvazen, Borden, schotels enz. enz ook 
per stuk; half en heel doz:ijn; Viugerglazen, 
Glazen per stel, half en heel clozijn; Glazeu 
m~ssepli;ggers,-zoutvuatjes. 

ZEEB AANBE'i-OLEN om hare 
zuiverheid, echtheid en billijkheid, de onver
valschte Rijn - en 1Ioezelwijnen van Heinrich 
Terlinden in Keulen. Hoofdagentuur over Ge
heel Ned-Inclie, 

(300) H. RAl~LOFF. 

INDISCHE-BODEGA 
OntYangen: 
Een pa..t~jtje exqnise -witte 

port-wijn, minder zoet van surnak clan de 
tot nu toe aangevoerde. 

( 286 ). * 

ONTVANGEN: 

pr a ch ti~ B 0 I B 0 ~ r a fi B Bil 
zeer goedkoop. 

THOOFT & UALFF. 
(162) 

\ 

0 ntv~~ge~: 
Z.\D1'1LS h / :31) en hooger. 
Ilmrnn fijne soort met kmag. p. Jz. r 50. 
:-loKKEN r.onder nail.cl Yan f' 3 tot f 5 per dz. 
Ool>tiRS van f 2 tot r 3 per fl. 
E.rn DE Cologne H. ti. a r 4.50 per k. 
lNKT. it 75c p. fl.esch. 
K.~PL!l:DER. 
V .ERL.\KT leder voor Slikborden. 
ZEILDOEK iu soorten. 
i\facm~l.;GARE~ 700 el a f 2.30 per dz. klossen 

alle nurnmers. 
Fr:r\'E YILTE~ IlOEDEN. r 8.-

-277 - \.LASBLO:\I. 

ONTV ANGEN: 
Uit de Leeuwen Apotheek. 

van 

te 
§aniaran,;·. 

m door ZEd. verzegelde fles(;bjes en doosjes 

Castorolie· 
( 'hinine. 
idem en purgeerpillen. 
Leverwater. 
Dnbbel koolzure soda. 
W ijnsteenzuur. 
Hlrnbnrber 
Kajoeµoetie olie. 
Y enkel olie. 
Pepennunt olie. 
Fnrine hwtee. 
Engelscb zout. 
Cholera clroppels. 
Levertraan gezuiverde. 
Kinit wijn. (Larose) Vin de quinine de Jnva. 
Amerikaansch haarwater. 
J ocloform enz. 
Prijzen billii -. VL.ASBLOl\I. 

-27 Schoenmaker. 

J. B. AUTHIER 
Successeur de la maison Euziere & C1

e· 

Coiffeur Posticheur 
Solo. 

Parfumerie-artikelen, bad- en toiletzeep, das
sen. hemden, hoeden, heeren-, dames- en kin
derschoenen. 

Ravanna cigaren 
Wijn in drie soorten van f 11 tot t 1-l per 

dozijn. 
Boter 
Bier 
Geassorteerde likeuren 
Eerstdnai;s ' 'CJ:wach.t eene i;roote :fac

tuu1: hoeden en heerenschoenen. 
(294)* 

Gezondheid voor iedereen. 

Holl~way's ZaJf en Pillen 
DE PILLEN 

luil'eren hec bloe1.l P•l herstcllen alle ongeregeldheclen 
van de 

)S\' er, ntnai;-. i.l.ei:en en ingewanden. 

Z~ g~·:en kracht en gezonrl~eid weder aan veawak
te G.,stellen, en zijn onwaarcleerbaar ter genezing 
van alle Kwalen Pigen aan bet vromvelijk geslacht , 
onverschillig van welken Jeeftijd. En onbetaalbaar 
rnor l~inderen van wellrnn ouderclom. 

DE Z .\.LF 

I>< een onfeilbaar geneesmiddel rnor kwade Beenen, 
Zwcrc11d1• Bon;ten, verouderde V.'0nclen, ·~weren en 
Ett.erbuilcn. llet is bernemd tGr genezing 1 an Jicht, 
Rhumatiek, Pll onrnrgelijkbaar voor Aamboi·titigheid 

Jieelpijn, bronchitis, verkoudhcid en 
ho est. 

Ter genezing rnn Kliergezwellen en alle soorten van 
lluidziekten lw•1ft zij gcen medeclinger en gencest 

betoovereml. ~aamgetrokken en stijve Gewrichten. 
Alleen bereicl in l:'rofetisOr HoLLow.~y':;; Etablis~ement, 

78, New Oxford street, Londen 
voorlieen .1>33 Oxford st1:eet, 

En wonlt•n verkocht in Potten en Doozen V(ln l s. 'l 1hd., 
2s. 9d., 4ti. Ud, Us., 22s., en 33s. en verkrijgbaar 

bij aile meclicijnen-Yerkoopers door de geheele wereld. 
~ Koopers gelieven bet Eliquet van iedere Doos en 
Pot le onderzoeken. lndien bet adres, 533, Oxford Street, er 

niet slaat, zoo is bet bedrog . 

(130) 

I:>e ~elo-u.tin.e 
is eene speciale POUDHE UE Rll 

bereid «it Bismuth, bi}Uevotr/ van ee11en lwilzr1111en invloed, voor de huid. 
Z1j lwwll op het aanrt1•:icht en 1.s 011:irhtbaar: 

!lij gee(t dus aan de huid eene nallrn1'11jke (rischheid. 
CH. FAY 

PARIS - 9, rue de la Pai.c, 9 - PARTS 

Men neme zich in acht t:oor namarik en vel'valsching. 
{Oordeel uitgesproken door bet Tribuuaal de la Seiuc den 8 mai 1875) 

VENDUTIE 
in het 

Eeaiaentie .. h\."11.:la te Solo 
OP DINSDAG, WOENSDAG en DONDEUDAG 

21, 22 en 23 October a. s. 

De Catalogus zal eerstdaags worden verspreidt 
li.IJUDA.GEX: Zontlag en ::Vlaandag·, 19 en ~O October, des 

, ·om·1nhldags '\'"an acht tot twaalf en ties in·onds van 
vij f tot acht ure. 

(291) Soesm.an. & Co. 

Ambachtsschool Soera.karta. 
Van 1tf le November kunnen ook extern

leerlingen de lessen in de Arnbachtsschool bij
wonen. 

Het aantal extern-leerlingen dat aangenomeu 
wordt, bedmagt niet meer dan tien. V oor elken 
leerling wordt f 15 per manncl betaald gedu
remle het eerste lee1jaar, ep ontv angt hjj hier
voor behalve technisch onderwijs vim 's mor
aens 7 tot 's avonds .+ uur, 2 manl 's weeks 
theoretisch onderwijs in de AmbiLchten en ook 
teekenlessen. 

De aan vragen Worden schriftelijk aan aen 
President geduan, met mededeeling in welk 
vak de leerling wenscht opgeleid te worden. 

(297) 

SOLO 15 Octob€r 1884 
N amens het Bestuur 

A. MACHIELSE 
P1·esident. 

H. v. GROLL 
Sec1·etai·is. 

Ams·tardimsche Apo tha;k. 

Leveirwateir 
(296)* A. MACHIELSE. 

Op$~b~~e Ve;;i:k~~p 
Op V rijdag den Uen November 188.J., des 

voormidclags ten 10 ure, ten overstaan en in 
het lokaal van het venduclepartement te Soe
rakarta, van: 

de huurrecbten op de gronden, gelegen in 
de afdeeling Sragen, residentie Soerakarta, heb
bende een uitgestrektheid van 31'/, Solosche 
djonken of 8154'/, bou w van vijfhonclercl vier
kante R!jnlandsche roeden, waarop wordt ge
dreven de Koffieonderneming bekend onder 
den naam 

NGAROE~I,. 
met de daartoe behoorende beplantingen, ge
bouwen, schuren, lossen en vasten inventaris 
die onderneming uitmakend. 

'l'ot de onderneming behoort ook het nicht 
tot uitlrnp van de op de onderneming aanwe
zige djatibosschen. Voorts 400 Javaansche 
bouws sawab, gelijkstaande met 800 bouws 
vnn 500 vierkaute Rijnlandsche roeden, welke 
ten allen tijde van water kunnen vuorzien 
word ens. 

De koffieaanplant bech·aagt 600000 boomen 
waarvan ongeveer 500000 vrucbtdrngend z1jn; 
de gemiddelde productie is 2000 picols koffie 
's jaar. 

Het aantal werkbare mannen op de onder
r.eruing bedraagt omstreeks 400. terwijl over
vloed Vim water op de onderneming aanwezig 
is zoodat het land zeer gescbikt is voor de 
indigo cultuur. 

Het land is gunstig gelegen dicbt bij een 
der haltes van- den sfatatsspoonveg. 

Informatien te bekomen bij den heer J. W. 
E . • KOIJPEHS gepensionneerd luitenant-kolonel 
der artillerie te Soerakarta, bij den adminis
trateur der onderneming en bij 

295 Mr. 0. W. VAN HEECKEREN. 

TE~ BEHOEVE VAN' 

de ~1;1 ·111.nMt~ebdtooC .te Soua.lia.da. 
E::f 

8e 6Ve-teewi<tiug- -tot vooz;bete-idend 011-dH-

-r.icfvt a.a.11- CXi1i8cie-1i ocm 0"1ti~we-tmo

g-endm 1-1'1- §Jce8e-ifa.11-8.)cfi-~l'l-8~ii. 

Trekking 

Maanrra~ ~~ ~~~~m~~r rn~4. 
-225-

Verkrijgbaa1· bij 

W~®~~W ~ [~~~~~~ 
Ktintoo,.-Agendlt:s it§S5. 
Spoo1·weggi<lsen. 
"M'elle1·l<uuls Gescl1iedenis en JToZksZeven 

( pniclttwel'k in 4 gr. ocl11,vo deelen) 
de Genestet-.Atbnm, in in·1whtbtind. 

J.ttdie. tloor Ge1·t,,,.,, Hette1· '> >> 

Een scl1itdenloos, conipleet (voo1· di-
tettant-.rnltiZde1·s.) (249) 

De ondergeteekende, 
belast zich met den in- en verkoop van pro
clukten te Semarang. 

Versclrnft werkknpitaal aan Landbouwon
clernemingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en ander tegen nader overeen te ko
ruen conclitien. 

(233) L. 0. SOHALKWIJK. 

~«M 
VOOI-l AFBRAAI{, 

Een woonhuis, met twee Kamers, 
Een pondoppo, 
Een sfalling voor twee paarden. 
Een krnal Yoor acht beesten, 
Een keuken, 
Een badkamer, 

Allen op djatiehouten stijlen, idem deuren en 
vensters, bamboezen omwanding en met pan
nen geclekt. 

Een woonhuis, 
Een keuken, 

Verder: 

Een bediendenkamer. 
Een kedogan. · 

Gelegen te Penoelaran op een paal afstands 
van de hoofdphtats Soerakarta. Te bevragen bij, 

(298) L. N. LEHNKERING. 

Een Hollander 
32 jaar .oud, ougebuwcl, vroeger bij de koffie 
daarna ill den h a n cl e 1 werkzaam geweest en 
thn.ns nog in betrekking, bekend met talen, 
boekhontling, enz. en voorzieu van goede 
gettLigschriften zoekt plaatsing in het landelij
ke ttls an<lerszins. 

Brieven bureau van clit blad No. 
ten tie. 

der aclver
(290)* 

1'-Io elem a g az ijn 
SOERABAJA. 

S t e e d s v o o 1· Ii a n d e n : 
Japonnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huishouclelijke benoodigclheden, enz. 

Recomurnndeert zich verder voor 
maken van jnponnen, etc. etc. 

bet aan
*(252) 

HOG<..'i':; f"l.1.-!E C .. )IO LIV:E.R UH .. 
{ HOGG'S LEVERTRAAN) 

Waarvan de hoi lzamc uitwerking sedert 30 JareD bn~r"rt is 
Tegen: Bo rstziekten Longterinq, BronchttJs, 

Verkoudhcid,Hardnekkiqe hoest,Kl 1er<1chtlge 
<1andoeningen. H111.iz1ekten , Kl!eracht ge 
gezwellen Verzw..i kkinq en Yooral tf'r \'f'rsterking 
van kinderen rlie een zw'1k en teer geatel hebben 

Men eisrhe op hcl cliqucl den naam van HOGG 
hel allest van ucn II' LESUEUR, cher dcr Cite 
mische werkzaarnheden aan de medisdie f·1culteit l 
l'arijs. en het stempel va.n den fransche1 
Staat in blauwe inkt. DI.' Je\·crLrnau \'iii 

HOGG woniL alleon vc1kochL in clrtelwe/lio 
(!aeons waarvao heL mudcl bier naast is ~eplaal" 

Apotheek HOGG, 2, rue Castiglione, PA.RIJS. 



G E L D - L 0 T E R IJ 
TE BAT AV I A, 

ten behoeve van 
De Gy1anastiekschool te Soerakarta 

en 
De Vereeniging tot voorbereidend on• 

derricht aau kinderen van Uinver
,moi;endeu in Nederlandscb Iradie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs J 100.000.-
1 prijs van f 20.000.-
1 « < < 10.000.-
2 prijzen « f 5.000.- « 10.000.-
5 < < < 1.000.- < 5.000.-· 

10 < « « 500.- « 5.000.-
100 < « < 100.- « 10.000.-
200 < « < 50.- < 10.000.-

320 prijzen f 170.000.-
LOTEN zijn tegen f 10.- CONTANT verkl'ijgbaar. 

te Amboina bij de heeren A. T. Bouman & Co. 
« Banda « den heer C. J, Blankert. 
« Bandja1·masin << « « J. A. Jansen. 
« Bandong « « « C. G. Heilige1·s. 
« Bata\'ia « de N I E·compto Maatschappij. 
" « « den heer H. J. Meertens. 
« « « << « G. Gehrung. 
« « « « « F. H. Kroon. 
« « cc de heeren H. M. vanJ)orp & Co. 
« « « « « Ernst & Co. 
(( 

(( 

« 
« 
« 

(( 

(( 

(( 

« « « Bruining & Co. 
« cc « Ogilvie & Co. 
« « t Vi ser & Co. 
« cc « Dunlop & Co. 
« den heer Loa Po Seng. 

(( cc « « Thio Tjeng Soey. 
« Bengkalis 
« 13enkoelen 
« Boeleleng 
~ Buitenzorg 
(( (( 

« cc << L. van Hutten. 
« « « C. A. Aeckerlin. 
(( 

(( (( 

« (, 

« Nierinckx. 
« Th. Jansz. 
cc J. A. Schussler. 

« Cheribon 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

<t J. J. H. Smeenk. 
« A. J. \l."olvekamp. 

« « I (( 

« Djembe1· Bezoekie « 
« J. van Holst Pellekaan. 
cc Brocx. 
« J. J. de Graalf. « Djocjacarta « t< 

« ~ « « « H. Buning. 
« << « <t << \Yed. Kocken. 
« (l « de heeren Soe man & Co. 
<t lndramajoe « den heer J . Revius. 
« Kedirie « ct « F. Stoltenboff. 
« Kota-Radja « K « A. \V. Kne fol. 
« Lal:>oean (Deli)« << cc J. F. H. vaenHemert. 
« :Macassar cc cc « \V. Eekhout. 
« Madioen cc cc cc J. A. Manuel. 
« Magelang cc « « P. Koppenol. 
« l\Iedan « « « \\'. F. II. Leyting. 
« Menado « de heeren de Bordes & Co. 
« Padang « « « Van Houten, Steffan & Co. 
« Pad.-Pandjang« « « J. W. Alting Siberg. 
" Palembang cc « « G. II. Ruhaak. 
« Pasoeroean « « « H. G. Klunder. 
« « « « « D. P . Erdbrink. 
« Pattie « « « A. 11I. Varkevisser. 
« Pecalongan cc « 11. A. \V. I. Bochardt. 
« cc cc cc « S. N. Marx . 

« « de heeren Hana Mullemeiste1· & Co. 
« Poerworedjo cc den hee1· 11I. F. Smets. 
cc Probolingo cc <t cc C. G. mn Sliedrecht. 
« « « cc « R. S. Thal Larsen. 
« Riouw <c « « r. van Zijp. 
« Rembang « cc cZ P. L . van Bodegom. 
« Salatiga « « « Th. B. van Soest. 
« Samarang cc « Agent T. I. Escompto Mij. 
« « « de beeren G. C. T. van Dorp & Co. 
cc « cc « « Ravenswaay & Co. 
« « cc « cc Arnold & Co. 
« « « cc « Soesman & Co. 
« « cc « cc Grivel & Co. 
« cc « den heer A. Bisschop. 
« Soekaboemi « « cc D. J. H. Schafer. 
« Soerabaia « « AO'ent N. I. Escompto Mij. 
« cc « den h~er Chs. Kocken. 
« « « « cc V. Clignett. 
<< cc cc de heeren Geb. Gimberg en Co. 
cc « « « « E. Fuhri & Co. 
« « cc « « Van llluyden & Co. 
« cc « cc « Thieme & Co. 
cc Soerakarta « « << Soesman & Co. 
« « « c< « Thooft & Kalfl. 
« « « « « Vogel van der.Heyde & Co . 
« c< « den heer C. L. Baier. 
« Tangerang « « << L. A. 11I. Leman. 
cc Tjiandjoer cc ·« « Jhr. R. Holzschuher vcn 

Harrlach. 
« « IC Hovep.s Greve \Vzn. 

« « « C. \Y. R. van Renesse van 
Du~jvenbode. 

« Tega! 
« Ternate 

cc « « I. I. A. Uitenhage de 
Mist. 

« Tjilatjap 

« "'onosobo « cc cc D. J . van Ophuijzen. 
De trekkin(J' O'eschiedt ten ove1·8taan van den No

.taris H. J. 1IEERTENS te Batavia als bij aanplak
billet is bekend gemaakt. 

'De Commissie ad hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

Ha.ndels· en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Voo1·straat-.Solo (35) 
Steeds beleefdelijk n.n.nbevolen. 

Steeds voorhanden: 
POST'rARIEVEN. 
TELGRAAFTARIEVEN voor 3 kringen he-

end tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN buikn 

de lijn. 
(6) THOOF'r & KALFF. 

BE CKE R & Co. S 0 ER AB A I J A. 
WERK TU IGK UND IGEN. 

Ha.ndela.ren in ma.chinerieen en fa.brieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij L, T, 1-t en Balk· 
ijze1• in alle afmetingen. 

Sta.a:f en plaatijzer van alle dikten, 
waarbij van 6'X2'X ''••" en '!•" 

..;taa:f en plaatkoper en 1'oper
d1·aa.d. 

Groote- sorteering- Jloerbonten en 
.Klinknagels. 

)) > Koperen .Kranen 
en Stooma:fsluiters. 

India robber van af •1 .. " tot en met 
1" dik. 
Gasp~jpen met hulpstnkken tot 

en met 4" 
Geklonken pijpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atmospheren. 
Prima kwa.liteit Engelsche drij trie· 

men, enkel en dubbel. 
Hand, Centrif'ngaal, StooTR

pompen en Brandspoiten. 
Sn~jgereedschap voor gas en 

With worthdraall. 
Alle soorten Verf'waren. 
Door en Ponsmachines, Draai· 

en Schaaf ban ken. 
Stoommachines met k.etels op een 

:fnnllatieplaat. 
liiezel~nbr compositie, de be::ite 

bekleeding tegen warmte-uitstraling. 
Dinas Cristall, een nieuw soort 

vnnrklei. Van welke lu.atste artikelen zij 
eenige agenten voor Java. zijn. 

Vercler alle artikelen, benoodi~d 
voor landelijke ondernemingen. 

Hunne zaak op grooten omzet gebaseerd zyn 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concunentie gesteld. 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aamuaak van 1'lacbinerieen en 
reparaties claarvan, en ne1.Uen bestel· 
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 

. 
~ . z 

0 
0 
ci:> 

Witte en Roode Port . . . . . f ·15.-) per 
Malngn, Muscntel en Vino Dulce,, 13.50 {12 fl 
Pa.le-, Gold- en Dry-Sherry ,, ·12.-J a co .. t. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

THOOFT & KALFF - - Soerakarfa 
b'evelen zich beleefdelijk aan voor hunne 

Ilrnkkerij Bn Binderij 
en 

HANDEL 

in Papier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette aflevering ge

gn.randeerd. 
PIUJSCOURANTEN worden Hteeds gratis 

verstrekt. (7) 

H@ci1t11r en Zweedscbe teer · 
in vaten, blikken en flesschen 

verkrijgbaar bij 
263 SOESMAN & Co. 

Van af heden dagelijks v.ersche Gebakjes enz. Prijscoumnten worden tegen franco 
aanvrage franco toegezonden. 

VAN R U IJ V E N & Co. 

SOLO 
Solo, <len 23 April 1884. HEERENS'l.,RAAT. 

(127) 

I Zaturdags: Saucysbroodjes· en geprepareerd Y s. Bestelliugen worden m don 
kortst mogelijken tijd afgeleverd. 

------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__, 

N B d B r 1. I Il d i s c h B L B v B Il ~ v B r z B k B r i Il ~ 
EN 

L ij t r B Il t B M a a t s c h a p D ij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitanl bij overlijden, Immer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs anngenomen VERLAAGD tarief voor WEE
ZENFONDS, worden g_aarne verstrekt door 

(17) 

Uit de hand te koop. 
Een steenen huis met groot erf, gelegen te 

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. l\IAOHIELSE. 

A1nsterdamscbe Apotheek. 
Soer•lrn rta. 

Bayrnm. Alcoholisch 'vasch· 
-urater. 

( 101) M.ACHIELSE. 

THOOFT & KALFF - -Soerakarta. 
leveren op aanvraag dadelijk 

Schijfschietrcr;isters en J\.fstandsbepn-
lin:;en, afzonderlijk gebon<len. 

Gedrukte J\.a.nteekeninr;boekjes. 
N n.a.mlijsten. 
Kleedini;lijsten. 
Strn.f'boeken. 
Menageboeken met sterkte Re:;i!Jter. 
Proces-Verban.l. Getuigen Verllooren. 
Beklaa:;den V crhooren. 
Venduvern.ntwoordin3"en, enz. enz. ( 4) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

.Kea.tings Cough Lozen~es. 
i\lidrl~I tegen de hoest. 

( 10 5) M.A.OHIELSE. 

Verkri.jgbaar 
bij 

T!OOFT & EALrr. 
Avonturen 

van 

Baron lOil Mlinchhansen 
(in het J avaansch) 

Pl'ijs f 5.- f1·anco per post f 5,50. 
(82) 

Verkrijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aanvra,;en tot gelei•le
billet voor vervoer van koffij, 
met ontvangstbew~js voor kof'-
fij pas. (193) 

Verkrijgbaar 
BIJ 

'.L hooft & Ka.lff- Soera.ka.rta. 
PAPIEREN IN DIYERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 
KAN'l'OORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN ZEER VELE SOOR'l'EN. 
PltACHTALBUMS. 
DIVEHSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

den Agent te Soerakarta 
J. H. VAN OMMEREN. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

Ka.a.pae;he 'Wijnen ... 
(25) _.\. MACHIELSE. 

SO]j"JS1'.t:AN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Commissievendutien 

(28) 

A.msterda.msche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor de 

zoo gunstig bekende "VlJNElW: 
. Merk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70) A. MACHIELSE. 

A1nsterdamsche Apotheek. 
So erakarta. 

Ontvangen: Eucalypsinthe . .Uoorts
'verend liqueur, tevens eene zeer' aan
gename drank. 

(100) MACHIELSK 

AGENTSCHAP SoERAKARTA • 

der Bataviasche Zee- en Bran9,
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brandgevaar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

BRAND-Assu RANTIE MAATSCHA PPIJ 

,,de Oosterling," 
El\ 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
V •t ,, ,, er1 as. 

Bij het ~gentschap dez er 1'Ia.n.tschn.p• 
pijen bestn.at, op zeer a.n.ranemeliJke voor
wa.a.rden, gelegenheid tot verzekerini; 
te;;en bra ndge,·aar, van a.Ue soorten Gl"
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soerakarta, 

(16) J. H. VAN OMMEREN. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. 'l'e bevragen bij den Heer 
(20) A. MACHIELSE. 

Stellen zich verantwoo1·delijk voor de wet 
DE UI';GEVERS. 

Sneldruk -THOOFT & KALFF - Soerakarta. 


	0395
	0396
	0397
	0398

